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KÉRI KATALIN 

A francia és spanyol nőnevelés történetének 
feltárása (Historiográfiai áttekintés) 

Neveléstörténet és lánynevelés-történet 

A nevelés- és a nőtörténet gazdag tematikájának kiemelkedő, már a korábbi századokban is 
gyakran kutatott területét jelenti a nőnevelés múltjának feltárása. A tématerület historiográ-
fiája egyrészt azt mutatja, hogy a nőnevelés-történet az „általános" neveléstörténet egyik 
ága volt az elmúlt évtizedekben, másrészt pedig a leányiskolák és a lányok neveléséről szóló 
eszmék kutatásának felfutását láthatjuk. (Ez utóbbiak alatt világszerte leginkább a közép-
osztály-beli lányok nevelését értik a kutatók, hiszen a közép- és felsőszintű intézményesült 
képzésben túlnyomórészt ők vettek részt.) Hunt megállapítása szerint a nőnevelés kérdése 
a neveléstörténetben szinte minden esetben vagy alárendelten, vagy elkülönítetten kezelt 
téma.1A nőnevelés-történet kutatásában is új dimenziókat nyitott és korszerű megközelítési 
módokat tett lehetővé a gender szempontú vizsgálódás, amit értelmezési keretként hasz-
nálva világossá vált, hogy az utóbbi másfél évszázad során a nyugati világban mindenütt -
így természetesen Magyarországon is - a lányok iskolai képzése során jelentős konfliktu-
sok keletkeztek a munkára nevelésük és az otthoni (hagyományosan női) feladataikra fel-
készítésük között.2 Az elmúlt időszak kutatásai arra is rámutattak, hogy milyen szoros a nő-
és a társadalomtörténet kapcsolata, hogy a leánynevelés részletei és összefüggései nem ele-
mezhetők és érthetők meg széles társadalom- és nőtörténeti háttér nélkül. A kutatások fon-
tos hozadéka, hogy világosan láttatják: nem beszélhetünk egyetlen társadalom esetében sem 
átfogó módon a „lánynevelésről" vagy „a nők művelődési szokásairól", hiszen a nevelési cé-
lokat, tartalmakat, lehetőségeket illetően éppúgy jelentős társadalmi, felekezeti, nemzeti-
ségi különbségek léteztek, mint a kutatások főszereplőiként aposztrofálható lányok iskolai, 
családi nevelési tapasztalatait illetően. 

Az elmúlt több mint száz évben világszerte sok adatot tártak fel és elemeztek a lányne-
velés-történet kutatói. Hosszabb és rövidebb lélegzetű önálló monográfiák, tanulmányköte-
tek, szemelvénygyűjtemények, cikkek és esszék íródtak a leánynevelés és női művelődés 
történetének eddigi kutatási eredményeiről, valamint összefoglaló, a női emancipációval át-
fogóan, több szempontból foglalkozó müvek részletei szólnak ugyanerről. A témát felölelő, 
hatalmas mennyiségű szakirodalomnak az áttekintése ma már elképzelhetetlen a bibliográ-
fiai adatokat gyűjtő és csoportosító, nyomtatott és elektronikus adatbázisok nélkül. Az elmúlt 
időszakban pedig több olyan, újabb évtizedekben keletkezett forrásgyűjtemény is napvilá-
got látott, amely a nőnevelés-történet tárgykörében született régi forrásművekből közöl rész-
leteket, szemelvényeket. A nőnevelés története esetében ugyanazt tapasztalhatjuk, amit 
általában, a nőtörténetírás kapcsán is kiemelhetünk: egyrészt léteznek olyan, az egyes or-
szágok neveléstörténetén átívelő, több országot, nyelvi vagy vallási kultúrát, esetleg több vi-
lágrészt is összekötő művek, amelyek átfogó jelleggel, a nőnevelés történetének szélesebb 
alapjait és kapcsolatait is feltárva íródtak. Másrészt viszont komoly, a helyi (nemzeti) for-



rásokat feltáró és értelmező, elemző kutatások is folynak különböző országokban. Ezek 
közül ebben a tanulmányban a hazánkban kevésbé ismert francia- és spanyolországi nőne-
velés-történeti vizsgálódások eredményeit és tendenciáit tekintjük át. 

A francia nőnevelés-történet kutatása 

A franciaországi nőnevelés történetéről számtalan mű született. Hasonlóan, mint maga 
a nőtörténet-írás, ez a téma is kiemelt érdeklődésre tartott számot mindig is az országban, 
és több esetben láthatjuk azt, hogy külföldi szerzők készítettek történeti elemzést a francia 
lánynevelés múltjának valamely időszakáról. Az Histoire de l'Éducation című folyóirat 
2007-ben tematikus számot szentelt a lánynevelés történetének.3 Ennek historiográfiai tár-
gyú bevezető tanulmányában Rebecca Rogers azt írta, hogy 1985-ben Francoise Mayeur 
egy hasonló összegzést készítve4 úgy találta, hogy korábban Franciaországban - a nőtörté-
neti és neveléstörténeti kutatások örvendetes fejlődése ellenére - sem volt eléggé kutatott te-
rület a lánynevelés története. Az országban a XIX. század végi köztársasági reformoknak 
köszönhetően történt jelentős fejlődés a nőnevelés vonatkozásában, és ezzel párhuzamosan 
bontakozott ki maga a nőnevelés-történeti kutatómunka. Ezt értékes, máig fontos kiinduló-
pontot jelentő publikációk sora jelezte, hasonlóan a nyugati világ más államaihoz. Octave 
Gréard például, akit Jules Ferry 1879-ben nevezett ki a Párizsi Akadémia rektor-helyettesévé, 
egy olyan négykötetes, Éducation et instruction (Nevelés és képzés)5 címmel 1887-ben meg-
jelent művet állított össze, amelynek jelentős része volt a francia nőnevelés történetének, il-
letve a leánylíceumok 1880-as megnyitásának a taglalása is. Mindezt egy, a párizsi 
akadémiai tanácshoz beadott memorandumban6 tárgyalta, utalva arra, hogy a középkori 
neves gondolkodó, Christine de Pizan óta milyen sok jeles mű született a nőneveléssel kap-
csolatosan.7 

Gréard kortársa, Paul Rousselot 1883-ban kétkötetes müvet8 szentelt hazája lánynevelés-
története bemutatásának. Munkája, melyben mindvégig a nevelésügy társadalmi meghatá-
rozottságát is hangsúlyozza, máig megkerülhetetlen alapmunkának számít a kutatók 
körében. A szerző különös figyelmet fordított a nőnevelés eszmetörténetének taglalására, 
ahogyan ezt egy másik könyve is tanúsítja.9 Kicsivel később, szintén a nevelési eszmék tör-
ténetének szentelt művében10 Gabriel Compayré is kitért a lányok nevelésével kapcsolatos 
gondolkodás fejlődésére, Rousselot-tól eltérően elhallgatva azonban a katolikus törekvések 
alakulását, ami azzal magyarázható, hogy a republikánusok számára a haladás egyet jelen-
tett az állami beavatkozás erősödésével. Ugyanebben a szellemben született Hippolyte Du-
rand Fiiles (Lányok) című szócikke11 is a Ferdinand Buisson által szerkesztett pedagógiai 
lexikonban.12 

Rebecca Rogers tanulmányában külön alfejezetben mutatja be azt, hogy hogyan inter-
pretálták a francia nőnevelés történetét az ottani női szerzők. A korai neveléstörténeti mun-
kák között említi Joséphine Amory de Langerack XIX. század közepén született művét13, 
valamint Clarisse Coignet életrajzi összegzését14 a saint-simonista Élisa Lemonnier-ről, aki 
Franciaországban először szervezett lányok számára szakképző tanfolyamokat. Az ország-
ban először érettségi vizsgát tett hölgy, Julie-Victoire Daubié is írt a leánynevelés történe-
téről erősen egyházellenes, a női szegénység témáját taglaló művében.15 Nem csupán a francia 
lánynevelés-történet, hanem a külföldi összehasonlítás is alapját képezte Madame Lamotte 

De l 'enseignement secondaire des filles (A lányok középiskolai képzése) című, 1881-ben meg-
jelent művének.16 

A két világháború közötti időszakból Rogers több francia nőnevelés-történeti művet is 



kiemelt, a fentebb idézettekhez hasonlóan röviden elemezve és idézetekkel tarkítva azok 
bemutatását.17 Ebben a korszakban - miként például Magyarországon is - francia földön 
több olyan doktori értekezés született, amelyek témája kapcsolódott a nőnevelés történeté-
hez.18 Külön jelentős csoportot alkotnak a lánynevelés-történeti feldolgozások között az 
egyes intézmények működésének históriájáról írott megemlékezések, az életrajzi összefog-
lalások és a tématerülethez kapcsolódó monográfiák.19 Miként a historiográfiai tanulmány 
szerzője megállapította az általa feltárt és elemzett művek alapján, az 1970-es évekig a fran-
ciaországi lánynevelés történetéről főként eszmetörténeti müvek születtek.20 Antoine Prost 
1968-ban megjelent L'enseignement en France 1800-1967 (Oktatásügy Franciaországban 

1800-1967) című könyve21 és maga a társadalomtörténet-írás előre lendülése azonban új 
vizsgálódási kereteket adott. Ezt követően kiemelkedő volt Francoise Mayeur kutatói mun-
kássága.22 

Franciaországban is fontos fejlemény volt a nőneveléstörténet-írás szempontjából a mo-
nografikus igényű nőtörténeti munkák illetve nőtörténeti folyóiratok mind nagyobb szám-
ban való megjelenése az 1970-es, 80-as évek fordulójától. APénélope című folyóirat például 
1979-ben egy tematikus számát a lánynevelés történetének szentelte. A nőtörténettel fog-
lalkozók írásaikban ebben az időszakban gyakran politika-, illetve szociológiatörténeti kö-
zelítést alkalmaztak a nőnevelés-történeti vizsgálódásaiknál.23 Akkoriban több külföldi 
országban is megindultak a franciaországi nőtörténettel kapcsolatos kutatások, különös te-
kintettel a XVIII-XIX. századi történésekre.24 A Nagy Francia Forradalom 200. évfordu-
lója új témákat hozott a nőtörténeti kutatásokba, beleértve a lánynevelést is.25 A világszerte 
ismert, monumentális nőtörténeti munkák26 nőnevelés-történeti fejezetei pedig máig mintát 
adnak világszerte a kutatók számára a társadalomtörténeti keretek között értelmezett neve-
léstörténet művelése vonatkozásában. 

Rogers tanulmányában külön említi még a keresztény lánynevelés történetével foglal-
kozó munkákat27, és az 1990-es évektől Franciaországban is mindjobban kibontakozó -
gyakran nemzetközi összehasonlítással elvégzett - gender-kutatásokat28. Újabban pedig, 
csakúgy, mint más országokban, a mikrotörténet és a magánszféra feltárása iránti igény a 
francia lánynevelés vonatkozásában is fontos kutatási objektummá tette az olyan történeti 
forrásokat, mint a naplók, a memoárok vagy a magánlevelezések, és az 1990-es évektől az 
interdiszciplináris jellegű neveléstörténeti kutatások is sokasodtak, köszönhetően például a 
Clio. Histoire, femmes et société29 című franciaországi folyóiratnak. 

Fontos kiemelni még a nem csupán korszakokon és tudományterületeken, hanem orszá-
gokon, kontinenseken is átívelő, nagy összegzéseket, mint például a Jean Houassaye által 
szerkesztett, két kötetes munkát30, amely híres női pedagógiai gondolkodókat, iskolaterem-
tőket vonultat fel a világ különböző országaiból, életrajzuk, munkásságuk bemutatása mel-
lett feldolgozandó részleteket közölve műveikből is. Több olyan kötet és tanulmány is 
született az elmúlt évtizedekben, amelyek Franciaországon kívül jelentek meg az ország 
lánynevelés-történetéről.31 Napjainkban pedig Rogers szerint francia földön is annak jött el 
az ideje, hogy a nőnevelés-történet számos eddigi eredményét felhasználva, azokat tovább 
gyarapítva a két nem neveléstörténetének együttes megalkotása következzen, ahogyan ezt 
már több, a közelmúltban született műben32 láthatjuk. Hasonlóan más országokhoz, az utóbbi 
évtizedekben Franciaországban is több, egy-egy régióhoz vagy településhez, illetve konk-
rét iskolákhoz kapcsolódó történeti bemutatás született a lánynevelés tárgykörén belül, és 
több olyan franciaországi múzeumot és kutatóközpontot említhetünk, amelyek (részben vir-
tuális) tematikus kiállításokkal33, bibliográfiákkal34, konferenciákkal járulnak hozzá a lány-
nevelés-történet alaposabb megismeréséhez. 



A nőnevelés-történet kutatása Spanyolországban 

Csakúgy, mint Franciaországban, az elmúlt évtizedekben az ibériai országban is jelen-
tősen megnövekedett a lánynevelés-történeti kutatások és publikációk száma. Ezek áttekin-
tése és részletes elemzése ennek a munkának a keretei között nem lehetséges, csupán néhány 
jellegzetességről számolhatunk be. Az eligazodást segíti az 1989-ben napvilágot látott Mujer 
y Educación (Nő és nevelés) című analitikus bibliográfia35, amely a korábbi hasonló (a cas-
tellano mellett katalán, gallego és baszk nyelvű munkákat is felsoroló) bibliográfiák adatait36 

is közli. 1994-ben jelent meg Pilar Ballarín műve, amelyben áttekintette az 1983 és 1993 
közti évtized spanyol lánynevelés-történet kutatását.37 Elemzésében megállapította, hogy a 
nőtörténeti kutatásokkal együtt felfutó, különösen az 1980-as évek közepétől megnöveke-
dett számú nőnevelés-történeti írás zöme két tématerület körül csoportosul: 1. kiemelkedő 
(női) alakok a nőnevelés történetében 2. egyes lányiskolák történetének a feldolgozása (fő-
ként a leány-középiskolák és a nőnevelő intézetek történetének megírása uralja a spanyol 
színteret). Más országokhoz hasonlóan Spanyolországban is inkább a rövidebb lélegzetű 
munkák, az egyes résztémák megírása volt jellemző (még a legutóbbi időkben is), kevéssé 
az átfogó, szintetikus jellegű művek voltak jelen a könyvkiadásban. A neveléstörténet-írás 
összeurópai tendenciáihoz hasonlóan a feltárt témák időkeretei leginkább a XIX. és/vagy a 
XX. századra estek, és a többnyire rövid időtartamokra korlátozódó vizsgálódások nem estek 
egybe a hagyományos történelmi korszakolással (nem fedték le azokat). Ballarín megálla-
pította még azt is, hogy határozottan jól kimutatható és igen erős Spanyolországban a lány-
nevelés-történet kutatói között a feminizálódás, ráadásul nem csupán azt jelenti ez, hogy 
sokkal több a téma kutatói között a nő, mint a férfi, hanem azt is, hogy míg a nők kutató-
központokban, kutatói teamekben dolgoznak, a férfiakra inkább jellemző a magányos, oly-
kor elszigetelt kutatói magatartás. Elmondható a spanyolországi nőnevelés-történet kutatási 
eredményeiről is az, hogy azok egyszerűen hozzáadódtak a korábbi neveléstörténeti ered-
ményekhez, mint egy új témacsoport, de nem szervesültek igazán azokkal, nem alakították 
át magát a neveléstörténeti szemléletmódot. 

Sajátos, a félsziget történelmi viszonyaiból következő sajátosság, hogy a középkori his-
pániai nőnevelés keretei között a muszlim és zsidó nők nevelésének adatait is vizsgálják a 
kutatók. Erre példa a Maria del Mar Grana Cid által szerkesztett Las sabias mujeres: edu-
cación, saber y autoria (siglos I I I - X V I I ) (Tudós nők: nevelés, tudás és alkotás (III-XVII. 
század)) című kötet38. 

A XX. század utolsó éveiben a tárgykörhöz tartozó publikációk mennyisége - hason-
lóan az általános nőtörténetről szóló írásokhoz - szinte megduplázódott, és megfigyelhető 
volt a hagyományos történetkutatási metodológia kritikája, új módszerek és források be-
emelése, amit a kutatások során megfogalmazódó új kérdések tettek időszerűvé.39 Néhány 
korábban is kutatott téma - mint például a leányiskolák múltja vagy a tanítónői szakma tör-
ténete - ugyan továbbéltek, de ezek mellett egyre nagyobb figyelem fordult a nők és férfiak 
különbözőségének társadalmilag konstruált leírásaira, és a kutatott korszakok közül egyre 
inkább előtérbe került a XX. század második felének feltárása, különös tekintettel a Franco-
rendszer (nő)neveléstörténeti sajátosságaira és a demokráciába való átmenet történéseire. 
Megszülettek az elmúlt évtizedben az első nagy, összegző művek is. Egy Consuelo Flecha 
García által írott kötet például a spanyolországi nők egyetemre kerülését dolgozza fel40; de 
megjelent már a leányok alsófokú iskoláztatására vonatkozó XVIII-XIX. századi törvény-
kezést leíró kötet41 vagy Ballarín átfogó nőnevelési összefoglalója42. Fontos kiemelni, hogy 
nem csupán castellano, hanem katalán nyelven is készültek nagy összegzések43, nem utolsó 



sorban a jeles barcelonai egyetemi és más kutatóközpontoknak köszönhetően. A spanyol-
országi nőnevelés történetének elsődleges és elemző igénnyel írott (másodlagos) forrásai-
ról, azok bibliográfiai adatairól napjainkban több munka44 nyújt eligazítást. 

A Spanyol Neveléstörténeti Társaság (Sociedad Espanola de la Historia de la Educación 
(SEDHE)4 5) szintén kiemelkedően fontosnak tartotta az elmúlt évtizedekben, hogy tagjai 
az ország nőneveléstörténetét minél alaposabban feltárják. A társaság VI. konferenciáját 

1990-ben Nő és nevelés Spanyolországban, 1868-197546 címmel rendezték. A téma folya-
matosan tárgya az országban rendezett neveléstörténeti konferenciáknak, ez még az ISCHE 
2000-ben Alcalá de Henaresben rendezett konferenciáján is így volt, ahol különálló szekció 
volt a Genero y libro en la educación (Nem és könyv a nevelésben)47. 2002-ben Málagá-
ban rendeztek tudományos ülést Educación y Genero (Nevelés és nem) címmel. A nőne-
velés-történeti kutatásokat jelentősen segíti az a tény, hogy Spanyolország számos 
egyetemén (gyakran interdiszciplináris megközelítésben) önálló nőtudományi kurzusok és 
doktori programok szerepelnek a képzésben. Spanyolországban a lánynevelés-történet iránti 
kutatói érdeklődést jól mutatja, hogy a közelmúltban Consuelo Flecha García önálló tanul-
mányt is szentelt a téma módszertani bemutatásának.48 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a francia és spanyol nőnevelés-történet kutatása 
igen gazdag, tematikáját, forrásbázisát, módszertanát tekintve is szerteágazó eredményeket 
tudott felmutatni az elmúlt 100-150 esztendőben. A hagyományosan angolszász területekre 
és irodalmakra fókuszáló hazai neveléstörténet-írás horizontjának jelentős tágítását hozhatja 
a Mediterránum ezen (és további) országainak alaposabb megismerése, különös tekintettel 
arra, hogy a nőnevelés-történet kutatása úgy a francia és a spanyol-katalán, mint az olasz és 
portugál területeken is sajátos utat járt be, nagyszerű eredményeket tud felmutatni, és fon-
tos adatokkal járult hozzá európai múltunk pontosabb megismeréséhez. 
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